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Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen 

Zondag 11 december 2022, 10:00 uur  -  3e Adventszondag 

Voorganger: Ds. Wilhelm Roseboom 

 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: Lied 108: 1, 2 en 4  (Weerklank) 

 
 
2. Hij verlaat zijn hemels rijk, 

    Hij, Gods Held, wordt ons gelijk, 

    heeft zich pracht en praal ontzegd 

    en begint op aard zijn weg. 

 
4. U, in alles God gelijk, 

    overwint hier satans rijk 

    en uw goddelijke macht 

    heeft genezing aangebracht. 

 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet  
 
Aansteken derde Adventskaars  
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Zingen: Lied 111: 3, 4 en 5 (Weerklank) 

 
 
4. De zonne, voor wier stralen 

    het nacht’lijk duister zwicht, 

    en die zal zegepralen, 

    is Christus, ’t eeuwig licht! 

 
5. Reeds daagt het in het oosten, 

    het licht schijnt overal: 

    Hij komt de volken troosten, 

    die eeuwig heersen zal. 

 
Lezing van de wet 
 
Zingen: Psalm 130: 1 en 2 (OB) 
1. Uit diepten van ellenden 

    Roep ik, met mond en hart, 

    Tot U, die heil kunt zenden; 

    O HEER, aanschouw mijn smart; 

    Wil naar mijn smeekstem horen; 

    Merk op mijn jammerklacht; 

    Verleen mij gunstig' oren, 

    Daar 'k in mijn druk versmacht. 

 

2. Zo Gij in 't recht wilt treden, 

    O HEER, en gadeslaan 

    Onz' ongerechtigheden, 

    Ach, wie zal dan bestaan? 
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    Maar neen, daar is vergeving 

    Altijd bij U geweest; 

    Dies wordt Gij, HEER, met beving, 

    Recht kinderlijk gevreesd. 
 

Gebed om Gods Geest 
 

Bijbellezing: Lukas 1: 26-38 
26. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad 
in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, 27. naar een maagd die ondertrouwd 
was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de 
naam van de maagd was Maria. 28. En toen de engel bij haar binnengekomen 
was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend 
onder de vrouwen. 29. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn 
woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. 30. En de 
engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden 
bij God. 31. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de 
Naam Jezus geven. 32. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste 
genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David 
geven, 33. en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan 
Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. 34. Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat 
mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? 35. En de engel 
antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht 
van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u 
geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. 36. En zie, uw nicht Elizabet 
is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand 
voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. 37. Want geen ding zal bij God 
onmogelijk zijn. 38. Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij 
geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. 
 

Handelingen 1: 5 – 14 
5. want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest 
gedoopt worden, niet lang na deze dagen. 6. Zij dan die samengekomen waren, 
vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer 
herstellen? 7. En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of 
gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 8. maar 
u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult 
Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan 
het uiterste van de aarde. 9. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen 
terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10. En toen zij, 
terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee 
mannen stonden bij hen in witte kleding, 11. die ook zeiden: Galilese mannen, 
waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u 
opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar 
de hemel hebt zien gaan. 12. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg 
die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis 
vandaan ligt. 13. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de 
bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, 
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Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, 
en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus. 14. Dezen bleven allen 
eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de 
moeder van Jezus, en met Zijn broers. 
 

De kinderen gaan naar de zondagsschool 
 

Zingen: Psalm 80: 2, 5 en 11 (OB) 
2.   Die glans straal' Efraïm in d' ogen; 

      Toon Benjamin Uw groot vermogen; 

      Verlos Manasse tot Uw eer; 

      Getrouwe Herder, breng ons weer; 

      Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht 

      Van Uw vertroostend aangezicht. 
 

5.   Laat ons, o God der legermachten, 

      Niet vruchtloos op Uw bijstand wachten; 

      Ga onzen haat'ren zelf te keer; 

      Getrouwe Herder, breng ons weer; 

      Verlos ons; toon ons 't lieflijk licht 

      Van Uw vertroostend aangezicht. 
 

11. Behoud ons, HEER der legermachten, 

      Zo zullen w' ons voor afval wachten; 

      Zo knielen w' altoos voor U neer. 

      Getrouwe Herder, breng ons weer; 

      Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht 

      Van Uw vertroostend aangezicht. 
 

Verkondiging: De engel is gekomen (tweede deel):  
 ‘overvleugeld door het ongedachte’ 
 
Zingen: Lied 10: 1 en 2 (Weerklank) 
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2. Engelen zendt Hij alle dagen 

    om jou tot vaste gids te zijn. 

    Zij zullen je op handen dragen 

    door een woestijn van hoop en pijn. 

    Geen bange nacht zal je doen beven, 

    geen ziekte waar een mens van breekt. 

    Lengte van leven zal God geven, 

    rust aan de oever van een beek. 

 
Dankgebed en voorbede 
 
We denken aan de inzameling van de gaven:  
bij de uitgang van de kerk, via de bank/QR-code/KerkApp of thuis opsparen 
 
De kinderen van de zondagsschool komen weer in de dienst 
 
Slotzang: Psalm 130: 3 en 4 (OB) 
3. Ik blijf den HEER verwachten; 

    Mijn ziel wacht ongestoord; 

    Ik hoop, in al mijn klachten, 

    Op Zijn onfeilbaar woord; 

    Mijn ziel, vol angst en zorgen, 

    Wacht sterker op den HEER, 

    Dan wachters op den morgen; 

    Den morgen, ach, wanneer? 

 
4. Hoopt op den HEER, gij vromen; 

    Is Israël in nood, 

    Er zal verlossing komen; 

    Zijn goedheid is zeer groot. 
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    Hij maakt, op hun gebeden, 

    Gans Israël eens vrij 

    Van ongerechtigheden; 

    Zo doe Hij ook aan mij. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 


